
འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་3ན་ཚ5གས་6་ིརིག་ག%ང་ལོ་ཚ*གས་,བས་བཞི་བ་དང་༢༠༡༨ལོའི་པེ་ཅིན་བོད་0ི་གསོ་བ་རིག་པའི་

!ལ་$ིའི་བ(ོ་*ེང་ཚ.གས་འ1།  

 

ཚ"གས་འ'འི་མཛད་རིམ། 

!ས་ཚ%ད། ནང་དོན། ས་གནས། འགན་འཛ&ན། 

2018-8-3 10:00-22:00 མིང་ཐོ་འགོད་པ། བོད་%ོངས་མ)ོན་ཁང་། !ང་ཡིག་ཚ(་)ང་། 

2018 年 8 月 4 日  

6:30- 8:00 ཞོགས་ཟས།（A座二楼餐厅） 

8:30-10:00 ཚ"གས་ཆེན་)ི་མཛད་.ོ། 

འགོ་འཛ&ན་པ། *ང་ཡིག་ཆེན་མོ་རིན་ཆེན་དོན་3བ། 

དང་པོ། ཆེད་ལས་+ན་ཚ.གས་ངོ་012ོད་བ4ན་5ང་། 

གཉིས་པ། (་མ*ོན་ངོ་.ོད།  

ག"མ་པ། མགོ་འ)ེན་,ི་གཏམ་བཤད།  

      ༡ འཛམ་%ིང་(ང་མ)ན་+ི་འགོ་གཙ/འི་གཏམ་བཤད། 

      ༢ འཛམ་&ིང་)ང་མ*ན་བོད་གསོ་ཆེད་ལས་4ན་ཚ6གས་7ི་ཚ6གས་གཙ6འི་གཏམ་བཤད། 

      ༣ "ང་གོ་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ.ག་/ེ་གནས་3ི་མགོ་གཙ6འི་གཏམ་བཤད།  

      ༤ རོགས་'བ་ལས་*ངས་,ི་མགོ་གཙ0འི་གཏམ་བཤད།  

 

 

 

པེ་ཅིན་'ལ་)ིའ་ིཚ#གས་ཁང་ཆེན་མོ། 
 

 

10:00-10:15   མཉམ་པར་ལེན་པ།  

ཚ"གས་ཆེན་གཏམ་བཤད།  

10:30-12:00 

པེ་ཅིན་'ལ་)ིའི་ཚ%གས་ཁང་ཆེན་མོ། 

 

10:15-10：45 

ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་བ་རིག་པའི་,་བཞག་གི་གསར་གཏོད་དང་འཕེལ་3ས།  

གཏམ་བཤད་པ། ཉི་མ་ཚ&་རིང་། བོད་-ོངས་བོད་%གས་གསོ་རིག་'ོབ་!ིང་གི་ད#་གཙ&་དང་(ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ#མ་རམས་

ཞིབ་འ&ག་(ོབ་མའི་མ+བ་,ིད་(ོབ་དཔོན།  འགོ་འཛ&ན་པ། 

རིན་ཞོ་ཆོ། )ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།  

（པེ་ཅིན་'ང་)གས་གསོ་རིག་.ོབ་ཆེན། ） 

 

 

ད"ངས་དགའ། "ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

 (བོད་%ོངས་གསོ་རིག་+ོབ་,་ཆེན་མོ།) 

10:45-11：15 

ཁ་#ང་། !ི་ཤིང་རིགས་(ི་)བ་ཆས་འ#ས་%ན་ནད་(ི་གསོ་བཅོས་ཐད་ཐོན་པའི་ཕན་1ས་2ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། ཨོ་$ར། ཁོ་(ཱ་ཁི། ཨ་རིའི་ཨེ་མོ་རི་$ོབ་'་ཆེན་མོའི་Winship འ"ས་%ན་ཞིབ་འ*ག་,ེ་གནས་.ི་ད"་གཙ&་

དང་$ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ.མ་རམས་ཞིབ་འ3ག་$ོབ་མའི་མ5བ་6ིད་$ོབ་དཔོན། 

11:15-11：45 
ཁ་#ང་། དཔལ་%ན་'ད་བཞི་འཛམ་.ིང་0ན་ཐོའི་མིང་3ང་4་5ད་པའི་ལས་དོན།  

གཏམ་བཤད་པ། པ"ྨ་གཡང་(ོན། བོད་.ོངས་0ན་1ིས་ཁང་གི་ད4་གཙ6། 

11:45-12：15 

ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་བ་རིག་པའི་,ད་འཛ.ན་དང་གསར་གཏོད་%ི་ཐབས་ལམ་བསམ་གཞིགས། 

གཏམ་བཤད་པ། !ང་ད%ི།  (ནི་#$་%ང་'གས་གསོ་རིག་-ོབ་ཆེན་མི་རིགས་གསོ་རིག་-ོབ་2ིང་གི་ད4་གཙ6་དང་-ོབ་དཔོན་

ཆེན་མོ། འ)མ་རམས་ཞིབ་འ/ག་1ོབ་མའི་མ2བ་3ིད་1ོབ་དཔོན། 

12:15-13:30 !ང་ཟས། བོད་%ོངས་མ)ོན་ཁང་། 

13:30-17:30 ཚ"གས་&ང་གཏམ་བཤད་པའི་0ན་2།（ བོད་%ོངས་མ)ོན་ཁང་།）  

རིག་པའི་ག#ང་%གས་དང་ཡིག་ཚང་ཞིབ་འ.ག་བ/ོ་1ེང་། ( A 座 3 层会议室)  

13:30-13:50 

ཁ་#ང་། ཝི་སི་ཀོན་སིན་ག)ག་ལག་+ོབ་ཆེན་༼མལ་1ི་སིན༽ མེ་3ཱོ་རིལ་དཔེ་མཛ9ད་ཁང་<་ཉར་བའི་བོད་?ི་གསོ་རིག་གི་གནའ་དཔེའི་

གནས་%ལ་ངོ་)ོད།  

གཏམ་བཤད་པ། བསམ་འ&བ་'ལ། མཚ+་,ོན་/ོབ་ཆེན་བོད་3ི་གས་ོརིག་%ོབ་(ིང་གི་ད+་གཙ-་གཞོན་པ་དང་%ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།  

 

 

འགོ་འཛ&ན་པ། 

བ"ད་འ"ལ། !ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

(!ོ་$བ་མི་རིགས་+ོབ་,་ཆེན་མོ།) 

 

 

པ"ྨ་རབ་བ'ན། *ན་པ་འ,མ་རམས་པ། 

（མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་/ན་ཁང་།） 

13:50-14:10 

ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་བ་རིག་པའི་,་བའི་གབ་དོན་འགའ་ལ་ད(ད་པ།  

གཏམ་བཤད་པ། ཁ་#་རེ་ན།  ཞ་བྷི་ནེ།།  གསོ་རིག་འ(མ་རམས་པ། ཨོ་སི་&་རི་ཡའི་ཝེ་ཡེ་ན་གསོ་རིག་ཚན་རིག་/ོབ་ཆེན་2ི་ཞིབ་འ4ག་

པ།  

14:10-14:30 
ཁ་#ང་། ད"ལ་%་བཙ(་བ)་སོགས་-ན་/ས་འ1ལ་2ོང་4ོར་6ི་བསམ་གཞིགས།   

གཏམ་བཤད་པ།  བ"་ཤིས། མཚ*་+ོན་ཞིང་ཆེན་(ལ་*ལ་+ལ་,ན་-ིས་ཁང་གི་,ན་རམས་པ།  

14:30-14:50 
ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་བ་རིག་པ་+ལ་-ི་རང་བཞིན་ཅན་2་འ4ར་བའི་གོ་5བས་དང་དཀའ་ངལ།  

གཏམ་བཤད་པ། མིང་%ིད་མཚ(་མོ། འ,མ་རམས་པ། བོད་1ོངས་གསོ་རིག་3ོབ་4ིང་གི་དགེ་6ན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།  



14:50-15:10 
ཁ་#ང་། !ན་ཧོང་ཤོག་)ིལ་དང་-ད་བཞི་བཅས་2ོད་3ི་4ན་5འི་ནད་བ7ར་ད9ད། 

གཏམ་བཤད་པ། !་མོ་%ིད། ཀན་+,་ཞིབ་ཆེན་ཀན་!ོ་བོད་རིགས་རང་%ོང་5ལ་བསང་7་8ོང་9ན་:ིས་ཁང་གི་9ན་རམས་པ།  

      

15:10-15:30 
ཁ་#ང་། !ན་ཧོང་བོད་)ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཡིག་ཚང་ཞིབ་འ3ག་གི་གནས་བབ། 

གཏམ་བཤད་པ། !ཱང་ཞིས། ཞིབ་འ+ག་པ་གཞོན་པ། 0ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ+ག་3ེ་གནས་5ི་བོད་5ི་གསོ་རིག་ཞིབ་འ+ག་6ིང་།   

15:30-15:40 !་ངལ་གསོ་བ། 
 

 

15:40-16:00 
ཁ་#ང་། !ར་$གས་གསོ་རིག་གི་ཡན་ལག་དང་ཁམས་0ོགས་1་དར་བའི་!ར་$གས་གསོ་རིག 

གཏམ་བཤད་པ། !ན་ཏའོ། (བོ་དཔོན་ཆེན་མོ། !ོ་$བ་མི་རིགས་+ོབ་ཆེན་/ན་0ས་རིག་པའི་+ོབ་3ིང་། འགོ་འཛ&ན་པ། 

བསམ་%བ་&ལ། )ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

（མཚ#་%ོན་(ོབ་ཆེན།） 

 

 

!ན་$ིད་མཚ)་མོ། ,ོབ་དཔོན་ཆེན་གཞོན་

པ། 

(བོད་%ོངས་བོད་(གས་གསོ་རིག་,ོབ་

!ིང་།) 

16:00-16:20 
ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་ཆེད་ཚན་འ*གས་,ན་-ིས་!ན་ཁང་གི་འཕེལ་,ས་ལ་ཐོན་པའི་1ེད་3ས་4ོར་6ི་བསམ་གཞིག  

གཏམ་བཤད་པ། པ"ྨ་རབ་བ'ན། !ན་པ་འ&མ་རམས་པ། མཚ,་-ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་!ན་ཁང་གི་ད&་འཛ9ན་གཞོན་པ། 

16:20-16:40 
ཁ་#ང་། !ོལ་%ན་དང་དེང་རབས་ཅན་.ི་ཐབས་ལམ་ལེགས་པོས་%ད་འཛ6ན་དང་དར་$ེལ་གཏོང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། ཨེད་%ཱེ་'ི། ཋ་ཁིར། ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཉིག་ཡོ་བོད་4ི་གསོ་རིག་6ེ་གནས་4ི་ད8་འཛ:ན། 

16:40-17:10 

ཁ་#ང་། !ཱིན་&ལ་རབས་+བས་,ི་པེ་ཅིན་བོད་,ི་གསོ་རིག་འཕེལ་&ས་+ོར་རོབ་ཙམ་7ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། ནོར་%་བ'་ཤིས། !ན་པ་འ&མ་རམས་པ་གཞོན་པ། འ&མ་རམས་པ། 'ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ0ག་1ེ་གནས་བོད་

!ི་གསོ་རིག་ཞིབ་འ+ག་,ིང་།     

17:10-17:30 

ཁ་#ང་། ང་ནི་བོད་(གས་གསོ་རིག་གི་,ན་པ་མཚན་ཉིད་པའི་མི་རིགས་རིག་གནས་2ིས་བ345ེད་པའི་བོད་2ི་,ན་པ་ཞིག་ཡིན། 

གཏམ་བཤད་པ། གྷ་ལེ་ན། ཁོ་)་ལེ་ཨོ་བིཀྵི། འ/མ་རམས་པ། གཙ6་"ིད་དགེ་'ན། *་+་,འི་མའོ་སི་ཁའོ་2ལ་བ5གས་གསོ་རིག་!ོབ་

ཆེན་དང་པོ།  

བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་*ན་,ས་དང་དེང་རབས་ཞིབ་འ1ག་2ོར་3ི་བ4ོ་5ེང་། ( B 座 4 层会议室)  

13:30-13:50 

ཁ་#ང་།  འ"ག་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་+ོད་-་.ེ་དངོས་1ི་ཤིང་རིགས་3ིས་གཉན་ཚད་འགོག་པའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འ(ག   

གཏམ་བཤད་པ། !ར་$་དབང་(ག ཞིབ་འ&ག་པ། འ*མ་རམས་པ།  ཨོ་སི་0ི་ལི་ཡེའི་ཊེན་67་སི་87་ཁི་:ོབ་ཆེན་ཚ་བའི་8ལ་=ི་བདེ་

ཐང་དང་གསོ་རིག་ཞིབ་འ-ག་.ིང་།  འགོ་འཛ&ན། 

!ྥེན་ཀང་། )ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། 

（!ན་$%་&ང་(གས་གསོ་རིག་.ོབ་

ཆེན།） 

 

 

 

ཚ"་རིང་#མ་%ལ། (ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་

གཞོན་པ། 

（མཚ#་%ོན་མི་རིགས་,ོབ་ཆེན།） 

 

 

13:50-14:10 

ཁ་#ང་། ཏིག་ཏས་མཆིན་པའི་ནད་ལ་ཕན་པའི་.ས་ད/ོད་དང་ཚབ་འ4ིན་རིག་པའི་ད4ེ་ཞིབ། 

གཏམ་བཤད་པ། ཐང་ལིས། (ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ2མ་རམས་པའི་མ4བ་5ོན་(ོབ་དཔོན། !ང་ད%ང་མི་རིགས་+ོབ་ཆེན་1ན་#ས་རིག་

པའི་%ོབ་(ིང་གི་(ིང་གཙ,་གཞོན་པ།  

14:10-14:30 
ཁ་#ང་།  ར་མཉེའི་!ས་འ%ར་'བ་ཆ་དང་ཐོན་/ངས་ཞིབ་འ2ག  

གཏམ་བཤད་པ། ཆའོ་%ིན། )ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། མཚ0་1ོན་དགེ་ཐོན་)ོབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་འོས་)ོབ་6ངི་།  

14:30-14:50 

ཁ་#ང་། H-NMRད"ེ་ཞིབ་ལག་*ལ་ལ་བ!ེན་པའི་བོད་+གས་.ན་/ས་0ི་1ས་ཚད་ཚ3ད་འཛ5ན་དང་ད7ད་དཔོག  

གཏམ་བཤད་པ། !ྥན་ཀང་། (ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། འ3མ་རམས་པ། 6ན་78་9ང་:གས་གསོ་རིག་(ོབ་ཆེན་མི་རིགས་གསོ་རིག་

!ོབ་%ིང་། 

14:50-15:10 
ཁ་#ང་། བོད་ཆིང་ད(ི་ག*མ་,ི་གསོ་ཐབས་/ད་ཆོས་དང་0ན་2ས་ད3ད་འཇོག་ཐབས་*ལ་,ོར་.ི་ཞིབ་འ1ག་དང་བེད་4ོད། 

གཏམ་བཤད་པ། ལིག་ཡོན། )ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 0ོ་1བ་མི་རིགས་)ོབ་ཆེན་4ན་5ས་རིག་པའི་)ོབ་7ིང་།  

15:10-15:30 

ཁ་#ང་།  གསེར་&ི་མེ་ཏོག་གིས་མཆིན་ནད་བཅོས་པའི་-ེན་/་ཞིབ་འ1ག  

གཏམ་བཤད་པ། !ྥིན་ཞིན། ཞིབ་འ*ག་པ་གཞོན་པ། འ$མ་རམས་པ། )ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ1ག་2ེ་གནས་བོད་5ི་གསོ་རིག་ཞིབ་

འ"ག་%ིང་།  

15:30-15:40 !་ངལ་གསོ་བ། 

15:40-16:00 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་*་དཀར་ནད་-ི་བཅོས་ཐབས་དེས་གཟའ་3ིབ་ནད་-ི་4ོམས་6ིག་ལ་ཐོན་པའི་9ེད་:ས།  

གཏམ་བཤད་པ། རིན་ཆེན་'ལ། *ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། འ-མ་རམས་པ། བོད་1ོངས་བོད་3གས་གསོ་རིག་5ོབ་ཆེན་གསོ་རིག་

ཞིབ་འ&ག་(ིང་གི་(ིང་གཙ+།   

 

འགོ་འཛ&ན་པ། 

མཆོག་ག"མ། "ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

（མཚ#་%ོན་དགེ་ཐོན་,ོབ་ཆེན།） 

 

རིག་འཛ'ན་ཚ*་བ,ན། .ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

（མཚ#་%ོན་མི་རིགས་,ོབ་ཆེན༎） 

16:00-16:20 
ཁ་#ང་།  !ན་ཁང་གི་!ན་(ོར་ཆ་,ེན་དང་མ0ན་པའི་བོད་4གས་ཐང་(ོར་གསལ་8ེལ་9ེད་པ། 

གཏམ་བཤད་པ། བསོད་ནམས། ཞིབ་འ,ག་པ་གཞོན་པ། བོད་/ོངས་1ན་2ིས་ཁང་གསར་5ེལ་ཉེར་9ོད་ཞིབ་འ,ག་:ིང་གི་:ིང་གཙ<།  

16:20-16:40 

ཁ་#ང་། བོད་%ན་!ག་འཕེལ་བདེ་*ེད་+ིས་HAPCལ་གསོ་བཅོས་&ས་པའི་ཐོག་མའི་ཞིབ་འ.ག 

གཏམ་བཤད་པ། !ན་བཟང་'ལ། *ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། འ4མ་རམས་པ། མཚ8་9ོན་*ོབ་ཆེན་བོད་%གས་གསོ་རིག་*ོབ་+ིང་

ཚ"ད་%འི་%ེ་གནས་,ི་འགན་འཛ.ན་གཞོན་པ། 

16:40-17:10 
ཁ་#ང་། བོད་%ོས་'ིས་)ས་སེམས་གཉིས་ལ་ཕན་པའི་3ད་ཆོས་ལ་ད5ད་པ། 

གཏམ་བཤད་པ། དཀོན་མཆོག་)་མཚ+།-ན་པ་འ0མ་རམས་པ་གཞོན་པ། སི་5ོན་6་བ་8ལ་ད:་དགེ་<ོང་ཨ་?་ར་བོད་-ན་ཁང་།  

17:10-17:30 
ཁ་#ང་། !ངས་གཞི་&ོག་འདོན་ལག་,ལ་དེ་བོད་/གས་0ན་1ོར་3ི་རིགས་ལམ་5ོད་བེད་6ོད་པའི་ཞིབ་འ8ག  

གཏམ་བཤད་པ། ཚ"་རིང་'མ་)ལ། ,ོབ་དཔོན་ཆེན་མ་ོགཞོན་པ། མཚ*་+ོན་མི་རིགས་/ོབ་ཆེན་3ན་4ས་རིག་པའི་/ོབ་6ིང་།  

བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་ཉམས་.ོང་0ོར་1ི་བ2ོ་3ེང་། （  B 座 5 层会议室）   

13:30-13:50 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་བ*ག་བཅོས་ལག་-ལ་ཚད་/ན་1ོར་2ི་ཞིབ་འ5ག 

གཏམ་བཤད་པ། !ོལ་དཀར་(བས། ,ན་པ་འ0མ་རམས་པ། 'ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ0ག་1ེ་གནས། པེ་ཅིན་བོད་5ན་ཁང་གི་ད7་

འཛ#ན་གཞོན་པ།   

འགོ་འཛ&ན་པ། 

གཉའ་%ལ་མཚན། !ན་པ་འ&མ་རམས་

པ། 



13:50-14:10 

ཁ་#ང་། དེང་རབས་གསོ་བ་རིག་པའི་-ོད་.ི་/ིང་0ེ་1ོ་2ོང་ཐད་.ི་བསམ་5ལ།  

གཏམ་བཤད་པ། !་ཡ། ཕེ་རི་སི། *ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ3མ་རམས་པ། ཨ་མེ་རི་ཁའི་མོ་ཞི་ཁའོ་+ོབ་ཆེན་མ/ན་0ིག་དང་ཚ5་6ོག་གསོ་

རིག་%ེ་གནས།  

（སི་$ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ0ས་1ལ་

བོད་%ན་ཁང་།） 

 

 

 

!ོ་$ེ་རབ་བ(ན། +ན་པ་འ.མ་རམས་པ། 

（མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་/ལ་

བོད་%ན་ཁང་།） 

14:10-14:30 
ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་གསེར་ཁབ་(ིས་བ*ལ་གཟེར་ནད་པ་༣༨ལ་གསོ་བཅོས་4ས་པའི་ཕན་བ7ེད་ད4ེ་ཞིབ།  

བསོད་ནམས་དངོས་)བ ། !ན་པ་འ&མ་རམས་པ། +ོངས་!ན་.ིས་ཁང་!ོལ་%ན་གསོ་བཅོས་+ེ་གནས་-ི་འགན་འཛ1ན་པ།  

14:30-14:50 
ཁ་#ང་། ཨ་མེ་རི་ཁར་གནས་པའི་བོད་མི་དང་ཨ་རིའི་མིའི་བདེ་ཐང་དང་གསོ་རིག  གནོན་%གས་དོ་དམ་)ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། ཡང་བྷཾ། གྷོད། ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཝེ་སི་ཁང་ཞིན་5ོབ་ཆེན།   

14:50-15:10 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་,ན་བཅོས་ལག་ལེན་དང་ཐོལ་བ1ལ། 

གཏམ་བཤད་པ། !་མཁར་&ལ། )ན་པ་འ-མ་རམས་པ། འ-མ་རམས་པ། མཚ0་1ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་)ན་ཁང་མཆིན་མ:སི་ཚན་ཁག་གི་

ཚན་གཙ&།  

15:10-15:30 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་གཅིན་,ི་ཟ་.་དང་འ1ེལ་བའི་ཞིབ་འ5ག་གི་གནས་བབ་ད6ེ་ཞིབ།  

གཏམ་བཤད་པ། !ལ་བཟང་'ོགས་+ང་། འ.མ་རམས་པ། 2ན་པ་འ.མ་རམས་པ་གཞོན་པ། ཀན་67་ཞིང་ཆེན་བོད་<ི་གསོ་རིག་ཞིབ་

འ"ག་%ིང་གི་(ང་གཞིའི་ག*ང་+གས་ཞིབ་འ&ག་(ིང་གི་(ིང་གཙ+།  

15:30-15:40 !་ངལ་གསོ་བ། 

15:40-16:00 
ཁ་#ང་། !་མའི་འ&ལ་འཁོར་+ི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བ1ན་པ།  

གཏམ་བཤད་པ། གཉའ་%ལ་མཚན། !ན་པ་འ&མ་རམས་པ། སི་,ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ5ས་6ལ་བོད་!ན་ཁང་གི་ད&་འཛ;ན་གཞོན་པ།  འགོ་འཛ&ན་པ། 

!་མཁར་&ལ། )ན་པ་འ#མ་རམས་པ། 

（མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་/ན་ཁང་།） 

 

!"#ལ་བཟང་)ོགས་-ང་། /ན་པ་འ3མ་

རམས་པ་གཞོན་པ། 

（ཀན་$%་ཞིང་ཆེན་བོད་.ི་གསོ་རིག་

ཞིབ་འ&ག་(ིང་།） 

16:00-16:20 
ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་བ.ག་བཅོས་%ི་དམིགས་བསལ་2ད་ཆོས་4ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། མཚ#་%ིད། )ན་པ་འ%མ་རམས་པ། མཚ+་,ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་5ན་ཁང་།  

16:20-16:40 
ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་རིག་ལས་སད་མདའ་རིག་པའི་.ོར་ད/ོད་0ེང་། 

གཏམ་བཤད་པ། !ོ་$ེ་རབ་བ(ན། +ན་པ་འ.མ་རམས་པ། མཚ2་3ོན་ཞིང་ཆེན་མགོ་ལོག་:ལ་བོད་+ན་ཁང་།   

16:40-17:10 
ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་མིག་ནད་རིག་པའི་འཛ*ན་+ོང་ཁ་/ོགས་1ོར་2ེང་བ།  

གཏམ་བཤད་པ། ཆོས་%ོང་འཚ)།  གཙ)་-ིད་དགེ་1ན། ཀན་45་6ང་7གས་གསོ་རིག་9ོབ་ཆེན་བོད་7གས་གསོ་རིག་9ོབ་;ིང་།  

17:10-17:30 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་རིམས་ནད་,ི་ངོས་འཛ0ན་1ོར་2ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། !ལ་$ིམས་དར་*ས། #ན་པ་འ(མ་རམས་པ། གངས་-ོངས་དར་0ས་!ན་ཕན་བོད་'གས་གསོ་རིག་,ོབ་-ིང་གི་-ིང་

གཙ#།  

18:30-20:00 དགོང་ཟས་བཞེས་པ།（西藏大厦 B组一层餐厅） 

2018 年 8 月 5 日  

ཚ"གས་ཆེན་)ི་བ,ོད་དོན་/ེང་བ། 

8:30-10:30 
བོད་%ོངས་(ོམ་ཆེན། 

8:30-9:00 

ཁ་#ང་། !ང་མ%ིས་བད་ཀན་ག-མ་.ི་/ང་འཕེལ་%ོར་(ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། བོ་ཏི་ཤ་ར་བ། ཡོན་%ི། (ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ0མ་རམས་པའི་མ3བ་4ོན་(ོབ་དཔོན། སོག་པོ་6ལ་ཁབ་གསོ་རིག་རིག་

ཚན་$ིང་གི་ད)་འཛ,ན་གཞོན་པ།   

འགོ་འཛ&ན་པ། 

!ང་ད%ི། (ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། 

（!ན་$%་&ང་(གས་གསོ་རིག་.ོབ་

ཆེན།） 

 

!ོལ་དཀར་(བས། !ན་པ་འ&མ་རམས་

པ། 

（!ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ-ག་.ེ་

གནས།） 

 

 

9:00-9:30 

ཁ་#ང་། གནའ་བོའི་བོད་)གས་གསོ་རིག་གི་,ན་-ས་ཉོ་ཚ0ང་2ོར་3ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། !བ་བ$ན་&ན་ཚ(གས། ,ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ4མ་རམས་པའི་མ7བ་$ོན་,ོབ་དཔོན།  

!ོ་$བ་མི་རིགས་+ོབ་ཆེད་རིག་ན་བོཔ་དང་#ན་%ས་རིག་པའི་,ོབ་/ིང་།  

9:30-10:00 
ཁ་#ང་། ག"་ཐོག་ལག་ལེན་པོད་%ང་'་འ)ེལ་ལ་ད,ད་པ་-ན་/ལ་འ0ེ་1ེ་ད2ེས་པའི་གཏམ། 

ད"ངས་དགའ། !ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། འ-མ་རམས་པ།  བོད་%ོངས་བོད་%གས་གསོ་རིག་'ོབ་!ིང་།   

10:00-10:30 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་*་དཀར་ནད་%ི་བ(ག་བཅོས་ཚད་གཞི་ཞིབ་འ0ག 

གཏམ་བཤད་པ། རིན་ཞའོ་ཆོད། +ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། པེ་ཅིན་1ང་3གས་གསོ་རིག་+ོབ་ཆེན་མི་རིགས་གསོ་རིག་ཞིབ་འ6ག་7ིང་གི་7ིང་

གཙ#།  

10:30-10:40 !་ངལ་གསོ་བ། 

10:40-12:00 ཚ"གས་ར་ཁག་བགོས་*ི་,ན་.།（བོད་%ོངས་(ོམ་ཆེན།）  

བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་%ང་གཞིའི་ག)ང་*གས་དང་ལོ་/ས་ཡིག་ཚང་2ོར། ( B 座 3 层会议室)  

1 0 : 4 0 - 1 1 : 0 0  
ཁ་#ང་། བོད་%ི་གསོ་བ་རིག་པའི་ག,ང་.གས་ལ་བ0ེན་པའི་3ན་4ོར་ཞིབ་འ6ག་གི་ཐབས་ལམ་གསར་བའི་9ོར་:ེང་བ།  

གཏམ་བཤད་པ། ཋ་ནེ། ཋེ་ཌྷི་ཝོད། འ,མ་རམས་པ། ཨོ་སི་2ི་ལི་ཡ་ཚན་རིག་7ིང་གི་རམ་འདགེས་ཞིབ་འ(ག་པ།  
འགོ་འཛ&ན་པ། 

ནོར་%་བ'་ཤིས། ,ན་པ་འ%མ་རམས་པ་

གཞོན་པ། 11:00-11：20 
ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་དང་+ང་%གས་གསོ་རིག་གི་,་བའི་.ད་པར་0ེང་བ།  

གཏམ་བཤད་པ། !་མོ་མཚ&། (ན་པ་འ,མ་རམས་པ་གཞོན་པ། 1ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ6ག་7ེ་གནས། 



གསལ་བཤད། ཞལ་ཟས་གསོལ་(ས། ཞོགས་ཟས། 7:00,!ང་ཟས། 12:00,དགོང་ཟས། 17:30 (ཉིན་རེའི་ཟས་*ང་ཉིན་དེར་བཀོལ་བར་*།) 

11:20-11：40 
ཁ་#ང་། གནའ་དེང་བོད་*ི་གསོ་བ་རིག་པའི་རིག་ག/ང་གི་0ོད་1ེང་བཤད་པ། 

གཏམ་བཤད་པ། དཔལ་མགོན་ཐར། ,ན་པ་རབ་འ/མས་པ། ཀན་$%་ཞིང་ཆེན་བོད་.ི་གསོ་རིག་ཞིབ་འ3ག་4ླིང་།  

（!ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ-ག་.ེ་

གནས།） 

!ན་བཟང་'ལ། !ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་

གཞོན་པ། 

（མཚ#་%ོན་(ོབ་ཆེན།） 

11:40-12：00 
ཁ་#ང་། དཔལ་%ན་'ད་བཞིའི་འ,ང་.ངས་0ོར་རགས་ཙམ་6ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། བསོད་ནམས་(ོ་)ེ། !ན་པ་འ&མ་རམས་པ་གཞོན་པ། མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་མཚ#་-ོ་.ལ་འབའ་2ོང་བོད་4ན་ཁང་།  

བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་འ+མ་རམས་པའི་.ེང་1ེགས། ( B 座 4 层会议室)  

10:40-11:00 
ཁ་#ང་། ཚ"་ཡི་རིག་(ེད་+ི་ག,ང་.གས་ལེགས་ཐོས་བ4་བ་ལེགས་5ར་མར་ད7ད་པ། 

གཏམ་བཤད་པ། རིིག་འཛ'ན། འ*མ་རམས་པ། བོད་1ོངས་བོད་3གས་གསོ་རིག་4ོབ་5ིང་།    

 

འགོ་འཛ&ན་པ། 

རིན་ཆེན་'ལ། *ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་

པ། 

（བོད་%ོངས་བོད་(གས་གསོ་རིག་,ོབ་

!ིང་།） 

 

རིན་ཆེན་དོན་)བ། !ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་

གཞོན་པ། 

（མཚ#་%ོན་(ོབ་ཆེན།） 

11:00-11：20 

ཁ་#ང་། ནད་ཐོག་'ངས་གཞི་,ོག་འདོན་དང་རོ་/ས་0་1ེས་ད3ེ་ཞིབ་5ི་ཐབས་ལམ་བཀོལ་ཏེ་:ག་འཕེལ་ནད་བཅོས་པའི་བ>ག་

བཅོས་&ད་ཆོས་དང་*ན་,ི་བ.ེན་0ལ་ཞིབ་འ4ག 

གཏམ་བཤད་པ། !ན་$ང་དོན་(བ། འ!མ་རམས་/ོབ་མ།  !ན་#$་%ང་'གས་གསོ་རིག་-ོབ་ཆེན་མི་རིགས་གསོ་རིག་-ོབ་2ིང་།  

11:20-11：40 
ཁ་#ང་། ངེས་གཤིས་དང་ངེས་ཚད་*ང་+་འ-ེལ་བའི་བོད་1གས་གསོ་རིག་གི་རང་བཞིན་དགར་1གས་ཞིབ་འ5ག  

གཏམ་བཤད་པ། ལོ་ཧེ། འ(མ་རམས་,ོབ་མ། .ང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འ5ག་6ེ་གནས་བོད་%ི་གསོ་རིག་ཞིབ་འ'ག་(ིང་།  

11:40-12：00 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་*ེབ་,ན་.ིས་གཟའ་%ིབ་བཅོས་པའི་,ེས་.ི་/ན་བ1ེན་2ལ་ད5ེ་ཞིབ།  

གཏམ་བཤད་པ། མགོན་པོ་དོན་(བ། འ,མ་རམས་པ་/ོབ་མ།  !ན་$%་&ང་(གས་གསོ་རིག་.ོབ་ཆེན་མི་རིགས་གསོ་རིག་.ོབ་3ིང་

།  

བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་ཞིབ་འ,ག་-ོར།（  B 座 5 层会议室）   

10:40-11:00 
ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་*ོངས་,ིས་མ.ིས་པ་0ར་1ག་བཅོས་པའི་ནད་ཐོག་ཕན་བ7ེད་ཞིབ་འ:ག  

གཏམ་བཤད་པ། བདེ་%ིད། (ན་པ་འ,མ་རམས་པ་གཞོན་པ། བོད་3ོངས་(ན་5ིས་ཁང་།  
འགོ་འཛ&ན་པ། 

བསོད་ནམས་དངོས་)བ། +ན་པ་འ$མ་

རམས་པ། 

（བོད་%ོངས་(ན་*ིས་ཁང་།） 

 

!་མོ་%ིད།  !ན་པ་འ&མ་རམས་པ། 

（ཀན་$%་ཞིབ་ཆེན་ཀན་+ོ་བོད་

རིགས་རང་'ོང་)ལ་བསང་,་-ོང་.ན་

!ིས་ཁང་།） 

11:00-11：20 

ཁ་#ང་། མཁལ་%མ་&ི་ནད་ཐོག་བ.ག་བཅོས་ཞིབ་འ3ག  

གཏམ་བཤད་པ། !་མ$ིན་དབང་*ག འ-མ་རམས་པ། 2ན་པ་འ-མ་རམས་པ། མཚ(་)ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་3ན་ཁང་ད5ད་བཅོས་ཚན་

ཁག་གི་ཚན་གཙ(།  

11:20-11：40 
ཁ་#ང་། !ར་$ང་རིག་(ས་ལ་བ,ེན་པའི་བོད་3གས་གསོ་རིག་གི་ཕོ་ནད་5ི་རིགས་ད6ེ་རིགས་ལམ་དང་ཉེར་9ོད་ཞིབ་འ;ག  

གཏམ་བཤད་པ། རིན་ཆེན་དོན་)བ། ,ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། འ2མ་རམས་པ། མཚ"་$ོན་'ོབ་ཆེན་བོད་,གས་གསོ་རིག་'ོབ་1ིང་། 

11:40-12：00 

ཁ་#ང་། ཨ་མདོ་དང་དར་(ས་*ིང་གི་-ི་དམངས་ཕལ་བས་སེམས་ནད་3ི་4་5ེན་དང་གསོ་བཅོས་ཐད་ལ་བ8ང་བའི་བསམ་:ལ་

བ"ར་ད&ོད། 

གཏམ་བཤད་པ།  !"་སན་ན། ཌྷེ་ནི། འ+མ་རམས་པ། ད0ིན་ཇིའི་2"་ལིས་སི་4ཱོ་ཨར་8ོབ་ཆེན།  

12:00-13:30 རང་འདེམ་(ང་ཟས་བཞེས་པ། 西藏大厦 A座二楼餐厅 

!ན་པ་%གས་ཅན་)ི་ཉམས་-ོང་བ1ེ་རེས།（  B 座 5 层会议室）  

13:30-14:00 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་*ན་པའི་.ན་/ོད་0ི་རིན་ཐང་དང་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་7ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། ཁ་ལོ། འ"མ་རམས་པ།  མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་-ི་.ན་པ་"གས་ཅན། མཚ*་+ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་4ན་ཁང་གི་ད6་འཛ9ན་

ཐོག་མ།  མཚ(་)ོན་ཞིང་ཆེན་བོད་2ན་ཁང་གི་4བས་འ7གས་འགན་འཛ&ན་པ།  

 

འགོ་འཛ&ན་པ། 

!ལ་$ིམས་དར་*ས། ,ན་པ་འ0མ་

རམས་པ། 

（གངས་%ོངས་དར་)ས་འ+ོ་ཕན་བོད་

!གས་གསོ་རིག་(ོབ་*ིང་གི་*ིང་གཙ-།） 

 

 

བ"་ཤིས། (ན་པ་འ,མ་རམས་པ། 

（མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་-ལ་/ལ་0ལ་

བོད་%ན་ཁང་།） 

14:00-14:30 

ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་ག*ང་རིན་ཆེན་/ེ་མིག་1ོར་2ེང་བ། 

གཏམ་བཤད་པ། ཀ"་ཚ%གས་གཉིས། +ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ། མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་-ི་.ན་པ་0གས་ཅན། མཚ#་%ོན་5ོབ་ཆེན་བོད་8གས་གསོ་

རིག་%ོབ་(ིང་གི་%ོབ་དཔོན་ཆེན་མོ།  

14:30-15:00 
ཁ་#ང་། !ེག་%མ་གཉིས་*ི་བ,ག་བཅོས་/ོར་1ེང་བ།  

གཏམ་བཤད་པ། དཀའ་%བ་ཚ(་རིང་། མཚ#་%ོན་ཞིང་ཆེན་-ི་.ན་པ་0གས་ཅན། 

15:00-15:30 
ཁ་#ང་། བོད་%གས་གསོ་རིག་གི་*མ་ཁབ་-ི་ག"ང་དང་ལག་ལེན་)ི་+ད་ཆོས། 

གཏམ་བཤད་པ། !ང་པ་རིག་ཁོ། +ན་པ་འ!མ་རམས་པ། སི་)ོན་,་བ་.ལ་ད1་དགེ་4ོང་མ་!་བདེ་6ང་7ིང་། 

15:30-16:00 
ཁ་#ང་། ད"ལ་%་བཙ(་བ)་ཆེན་མོའི་ཕན་2ས་དང་5ག་ལེན་7ི་ཉམས་9ོང་:ེང་བ།  

གཏམ་བཤད། ཚ"་$བ་&ོ་(ེ། +ན་པ་འ/མ་རམས་པ། ཟི་$ོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛ0ས་2ལ་4ེ་དགེ་6ོང་བོད་8ན་ཁང་།   

16:00-16:30 རང་མོས་གཏམ་བཤད་དང་བ,ོ་-ེང་། 
འགོ་འཛ&ན་པ། 

འཇིགས་མེད་*ན་ཚ-གས། ཚ-གས་གཙ-། 
16:30-17:00 ཚ"གས་ཆེན་མ*ག་བ,་བ། 


